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  التجربة التركیة في ترقیة 

  المؤسسات الصغیرة والمتوسطة السیاحیة

  **مالل أم الخیر/ .أ &* كواش خالد /.د. أ

Abstract:  

Les petites et moyennes entreprises sont considérées comme le moteur principal de 
toute économie, en particulier dans les pays développés, grâce à sa capacité à 
s’intégrer avec les grandes entreprises et de contribuer au développement 
économique de pays. La Turquie est l'un de ces pays qui encouragent les petites et 
moyennes entreprises dans divers secteurs économiques où occupe 99,9% de toutes 
les institutions, y compris le secteur du tourisme. 
L'objectif de cette étude est de faire la lumière sur les petites et moyennes entreprises 
touristiques à travers une présentation analytique du secteur du tourisme et de ses 
composantes, ainsi que sa place dans l'économie turque, tous on parlons sur l'appui 
financier, technique et les encouragement dont bénéficie ce secteur. 

  
Petites et Moyennes Entreprises (PME), Tourisme, Soutien, 
Turquie. 

:Les mots clés 

   :ملخص

تعتبر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة المحرك األساسي لكل االقتصادیات خصوصا المتقدمة 
منها، وذلك من خالل قدرتها على االندماج مع المؤسسات الكبیرة والمساهمة في تحقیق 

حیث تعتبر تركیا واحدة من الدول التي تشجع المشاریع الصغیرة  .التنمیة االقتصادیة
من مجمل المؤسسات، بما  %99,9ختلف القطاعات االقتصادیة أین تحتل والمتوسطة في م

  .في ذلك قطاع السیاحة
نهدف من خالل هذه الدراسة إلى تسلیط الضوء على المؤسسات الصغیرة والمتوسطة السیاحیة 
من خالل عرض تحلیلي لقطاع السیاحة ومقوماته وكذا مكانته في االقتصاد التركي، ثم 

 .ات الدعم والتشجیع المالي والتقني التي یحظى بها هذا القطاعتطرقنا إلى سیاس
  

  .الدعم، تركیا المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، السیاحة، : الكلمات المفتاحیة
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   :مخطط المقال

  مقدمة 
  التنمیة السیاحیة في تركیا) 1 

  أشكال السیاحة في تركیا) 1-1   
  السیاحة في تركیا باألرقام) 2-1   
 ع تشجیع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة السیاحیةواق) 2 

  تعریف تركیا للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة) 1-2   
  المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في تركیاتحفیز واقع ) 2-2   
  خاتمة 
  
  

  :مقدمة  

یشهد العالم في اآلونة األخیرة تحوال سریعا وجذریا في كافة المجاالت السیاسیة،   
تماعیة نحو العولمة االقتصادیة أین تذوب العوائق أمام حركة رؤوس األموال االقتصادیة واالج

واالستثمار واألفراد، وهذا بدون شك له أثره على النشاط االقتصادي على الصعید القطري 
وتعد السیاحة إحدى أهم القطاعات االقتصادیة المنتظر أن تشهد  .والعالمي على حد سواء

، وان یزید تأثیرها ومساهمتها في مجموع النشاط االقتصادي، كما النمو السریع في هذا القرن
في تحقیق التنمیة االقتصادیة المنشودة وذلك  أن الكثیر من الدول تعول على هذا القطاع

بتنمیة المؤسسات والهیاكل السیاحیة ووضع القوانین والتشریعات التي تسهل من عملیة 
شهد قطاع السیاحة تطورا كبیرا، وكان  1980عد سنة ففي تركیا، ب .االستثمار في هذا القطاع

مصدرا للعملة الصعبة مما سمح بتغطیة حاالت العجز خالل األزمات االقتصادیة التي عرفها 
  .االقتصاد التركي، كما قلل من أزمة البطالة، التحسین من میزان المدفوعات بنسبة كبیرة

 
لرفع من مدا خیل قطاع السیاحة من خالل تعمل الحكومة التركیة على ا ،ومن هذا المنطلق

انتهاج إستراتیجیة وسیاسات تشجیعیة لالستثمار في هذا المجال، بحیث أوجدت الكثیر من 
التي تولي االهتمام بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة  ،KOSGEBالهیئات والبنوك الخاصة مثل 

ا في دراستنا باالعتماد في كل القطاعات ومن بینها قطاع السیاحة والتي سوف نركز علیه
 .تمتلك تركیا مقومات سیاحیة هائلة مما یجعل منها قطاعا استراتیجیا: على الفرضیة التالیة
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   :التنمیة السیاحیة في تركیا) 1  

 %1.8 ـبلغت حصة تركیا من إیرادات السیاحة الدولیة ب 1998-1989خالل الفترة   
لیون سائح، أما عائدات السیاحة فقد ارتفعت من م 9.7ملیون إلى  2.8وعدد السیاح ارتفع من 

 Kocaeli Depremiوقع الزلزال الكارثي  1999ملیار دوالر، وفي سنة  7.2ملیار دوالر إلى  2
ملیون سائح،  7.5الذي اثر سلبا على السیاحة بإلغاء الحجوزات وتراجع عدد السیاح إلى 

مقارنة بالسنة التي  %40بحوالي  أي انخفاض 1ملیار دوالر 5.2وبلغت مدا خیل السیاحة 
2قبلها

.  

  
 

   :أشكال السیاحة في تركیا) 1-1  

تعتبر تركیا نقطة تالحم أسیا وأوروبا، فالجزء األكبر منها یقع في أسیا ویسمى   
وتطل تركیا على كل من البحر  .األناضول، والجزء المتبقي في أوروبا المتمثل في اسطنبول

بیض المتوسط في الجنوب، بحر ایجه في الغرب، ویفصل األسود في الشمال، البحر األ
إلى جانب مجاورتها لكل  .اسطنبول عن األناضول كل من بحر مرمرة والبوسفور والدردنیل

من بلغاریا في الشمال الغربي، ومن الغرب الیونان، جورجیا في الشمال الشرقي، ومن الشرق 
هذا الموقع الممیز  .د العراق وسوریاارمینیا، ازربیجان وٕایران، ومن الجنوب الشرقي نج

واستغالل تركیا لكل اإلمكانیات الطبیعیة والثقافیة والتاریخیة جعل منها قطب سیاحي ال مثیل 
له، من خالل تنوعها واحتوائها على عدة أشكال سیاحیة ناهیك عن السیاحة الكالسیكیة 

حة الشتویة، سیاحة المرتفعات، السیاحة المعدنیة، السیا: ، ومن بینها)...البحر، الطبیعة،(
سیاحة الصید، سیاحة المغارات، سیاحة المؤتمرات، سیاحة الغولف، السیاحة الشبابیة، سیاحة 
السفن الشراعیة، السیاحة النباتیة، سیاحة المعتقدات، السیاحة الجبلیة، سیاحة الریاضات 

3، سیاحة الغوص، سیاحة مراقبة الطیورالهوائیة، سیاحة األنهار والتجذیف
.  

  

  :)العالجیة(السیاحة المعدنیة  -

هذه األخیرة وهي سیاحة بهدف الراحة واالستجمام أو العالج الطبیعي في الحمامات المعدنیة 
 واالستخدامات الترفیهیة اللیاقة البدنیةسنة بهدف  70إلى  7لقیت االهتمام من كل الشرائح من 

و من خالل المراكز الصحیة، من اجل العالج الفیزیائي كإجراء العملیات أ النفسٕانعاش و 
  .الخ ...الجراحیة التجمیلیة، نقل األعضاء، جراحة األسنان، إعادة التأهیل

تعتبر تركیا في العالم واحدة من الدول التي تملك موارد المیاه المنبعیة الحراریة حیث تحتل 
جم الموارد والمرتبة الثالثة من حیث استغالل المیاه المرتبة األولى في أوروبا من حیث ح
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منبع تحتوي على خصائص فیزیائیة  1500ویبلغ عدد المنابیع الحراریة  .الجوفیة الحراریة
وكیمیائیة ومن ناحیة أخرى معدل التدفق ودرجة حرارتها یجعلها أحسن من تلك الموجودة 

ثانیة مما /لتر 500-2معدل التدفق  مئویة، °110-°20حیث بلغت درجة حرارتها  .بأوروبا
یجعلها من بین الدول السبع الكبرى في العالم نظرا لخصائصها العالجیة الفعالة إلى جانب 
الثروة الثقافیة والطبیعیة وكذلك المناخ المالئم مما یمیز تركیا ویجعلها من بین الوجهات 

   :نهانذكر م ،المهمة للسیاحة الصحیة، هذه األخیرة تتمیز بخصائص
   .شهرا بدون انقطاع 12إمكانیة السیاحة طوال السنة أي  -
   .تحقیق المرافق لمعدالت إشغال عالیة -
سهولة االندماج مع أنواع السیاحة األخرى وبالتالي خلق تنمیة سیاحیة إقلیمیة و  -

   .متوازنة
  

  :السیاحة الشتویة -

رغبات السیاح طوال السنة من تولي تركیا اهتماما كبیرا في تنویع المنتوج السیاحي وٕارضاء 
- الحفاظ"خالل االستغالل الكفء والفعال لمواردها الطبیعیة والثقافیة من خالل قاعدة 

وكذلك تهدف إلى احداث تنمیة إقلیمیة متوازنة في إطار اإلستراتیجیة السیاحیة " االستغالل
ارزینجان، : ةالتالی والتي حددت وفقها رواق السیاحة الشتویة في المناطق ،2007-2023

أین تنظم الریاضات الشتویة وتهدف إلى تطویر مراكز  .ایرزروم، اغري، كارس، اردهان
السیاحة الشتویة بمحفظاتها حیث نظمت دورة األلعاب الشتویة مابین الجامعات في مركز 

Plandoken  لسیاحة الریاضات الشتویةErzurum  وقد أعلنت  .06/02/2011-27/01بتاریخ
   .مركز سیاحي للریاضة الشتویة 28احة عن وزارة السی

  

  :سیاحة المؤتمراتو  -

باتت تركیا بإمكانیاتها المتزایدة والالفتة لالنتباه ومن منطلق كونها مكانا استراتیجیا ممیزا بحكم 
موقعها الجغرافي كملتقي للقارتي األوربیة واألسیویة، فضال عن كونها خزانة مهمة للتاریخ 

كانا مفضال إلقامة المؤتمرات والندوات والفعالیات الثقافیة والعلمیة على والثقافة، تشكل م
وتشتمل تركیا علي العدید من الفنادق الفخمة، عالوة علي ثراءها الملحوظ  .اختالف أصعدتها

فیما یتعلق باألبنیة الخاصة بالمؤتمرات، وتتمیز أیضا بسهولة الوصول إلیها ومنها ومناظرها 
فضال عن كل ذلك فإنها تتمیز بتنوع مناخي وجغرافي فرید وبغض  .لفریدةالخالبة وتحفها ا

فتركیا تعتبر الوجهة  .النظر عن كل الخدمات والممیزات فإنها تقدم ممیزات مادیة مغریة للغایة
المثالیة لجاذبیتها وقربها للدول االروبیة، مع إمكانیة الطیران المباشر إلى كل من أزمیر، 

   .انطالیا، أنقرة
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   :السیاحة في تركیا باألرقام) 1-2  

ن تركیا وهى دولة أسالمیة أتجهت الى عرض معالمها السیاحة للترویج بطرق غیر إ  
مباشرة من خالل المسلسالت واالفالم لجذب أكبر عدد من السائحین على مستوى العالم ، 

حتى بلغ أجمالى  على مستوى العالم 3مشیرا الى أن تركیا تعد حالیا الدولة االسالمیة رقم 
4ملیون خالل العام الماضى 30عدد السائحین نحو 

. 
قطاعا، ویحتل المرتبة العشرین من ناحیة تأثیره  59یعتبر قطاع السیاحة في تركیا من بین و 

إلى یومنا  1980حیث بلغت حجم االستثمارات في قطاع السیاحة منذ  .التنموي في االقتصاد
كما ال  .سریر 893326 ـب 2010قت طاقة إیواء قدرت سنة أین حق .ملیار دوالر 70 ـهذا ب

 ـب 2010 سنةننسى مساهمته في تغطیة عجز المیزان التجاري حیث بلغت نسبة التغطیة 
29%5

.  

  
  )2010 -1960(مؤشرات قطاع السیاحة لسنة  :01الجدول 

  
 Orhan COBAN, Ceyhun Can OZCAN, Turkiye de turizm gelirleri ekonomik : المصدر

buyume iliskisi: Nedensellik Analizi (1963-2010) , Osmangazi Universitesi İİBF 

Dergisi 8(1), Eskişehir, Nisan 2013, S.246. 
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عدد السیاح القادمین إلى تركیا في تصاعد مستمر،  1960سنة أن منذ  ،نالحظ من الجدول
شخص، أما إذا  28632000، 2010سائح أصبح في سنة  124000فمنذ كان عدد السیاح 

إلى  1970ملیون دوالر سنة  52مانظرنا إلى عائدات السیاحة فنالحظ ارتفاعا معتبرا من 
كما یمكن استنتاج أن المعدل المتوسط لإلنفاق للشخص  ،2010ملیار دوالر سنة  21حوالي 

 1980نفي جا 24فبعد  .الواحد منخفض وهذا یدل أن السیاح القادمین ذوي مداخیل منخفضة
ففي سنوات الثمانینات  .التي تعتبر نقطة تحول حیث حقق قطاع السیاحة خطوات مهمة

 .أصبحت السیاحة من بین القطاعات التحتیة والتي لها أثار اجتماعیة، ثقافیة، واقتصادیة
إلى یومنا هذا حققت  1980فمنذ  .بدایة مرحلة إحیاء السیاحة 1983حیث اعتبرت سنة 

   .ا ملحوظا سواء من جانب عدد السیاح أو من جانب عائدات السیاحةالسیاحة ارتفاع
 

  2014 /2013الدول العشرة األولى في قطاع السیاحة الدولیة خالل : 02الجدول 

 
 http://www.wnwto.org : المصدر

  
ن سائح وتلیها الوالیات المتحدة ملیو  83.7 ـمن خالل الجدول، تحتل فرنسا المرتبة األولى ب

ملیون سائح،  41.4 ـاألمریكیة، اسبانیا، الصین، ایطالیا، ثم تركیا التي تحتل المرتبة السادسة ب
إال أن انخفاض معدل اإلنفاق للسائح الواحد الناتج عن أسباب معینة أدى إلى تسجیل معدل 

   .مدا خیل السیاحة منخفض وحققت المرتبة الحادیة عشر
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  مساهمات السیاحة في اإلنتاج الداخلي الخام والتجارة الخارجیة :30لجدول ا

  
 ,Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB), Antalya, Şubat 2014 : المصدر

S. 16.  

  
من خالل الجدول، یتضح لنا مدى أهمیة السیاحة في االقتصاد التركي ومما حققته من تطور 

سنة  30خالل  PIBارتفعت نسبة مساهمة مدا خیل السیاحة من اإلنتاج الداخلي الخام حیث 
ومن ناحیة أخرى نالحظ أیضا ارتفاع مساهمتها من الصادرات  %4إلى  %0,6األخیرة من 
. %60 ـبحیث بلغ متوسط تغطیة فجوة التجارة الخارجیة ب %20ارتفعت إلى  %10بعدما كانت 

لسیاحة في مدى قدرته على توفیر مناصب الشغل بتكلفة منخفضة كما تظهر أهمیة قطاع او 
ملیون  300 ـمقارنة مع القطاعات األخرى، إذ توفر السیاحة في العالم مناصب عمل ل

أما بالنسبة للوكاالت  .ملیون منصب 1,2شخص، وفي تركیا تجاوز عدد المناصب الموفرة 
لسیاسة الدعم والتشجیع التي انتهجتها  والمؤسسات السیاحیة فتشهد هي األخرى تطورا نتیجة

تركیا فیما یخص االستثمار في قطاع السیاحة وكذا تحت إطار المؤسسات الصغیرة 
  .والمتوسطة ویمكن مالحظة ذلك من خالل التزاید المستمر في عدد الوكاالت السیاحیة

  
هیالت واإلعانات تولي تركیا اهتماما كبیرا بالمشاریع واالستثمارات السیاحیة من خالل التس

المقدمة للمستثمرین مما انعكس إیجابا على قطاع الفندقة إذ وصل عدد الفنادق المصنفة إلى 
مركز إیواء تتنوع بین فنادق، موتیالت، قرى سیاحیة، منتجعات ومخیمات، فنادق  4038

  : كما هو مبین في الجدول التالي ...جبلیة، مراكز الغولف
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  31/12/2013حتى  امة السیاحیة عدد مراكز اإلق: 40الجدول 

  
 ،22/02/2015الموقع،  : المصدر

http://sgb.kulturturizm.gov.tr/TR,50930/istatistikler.htm 
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   :واقع تشجیع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة السیاحیة) 2  

سات الصغیرة والمتوسطة باختالف مجاالتها أهمیة كبیرة في االقتصاد تحتل المؤس  
من النسیج المؤسساتي، وهذا إن دل على شيء فهو یدل على % 99,9التركي حیث تغطي 

   .اهتمام تركیا بهذا القطاع بتقدیم الدعم المادي والمعنوي في آن واحد
  
  

   :تعریف تركیا للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة) 2-1  

ف قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة عدة تعار یف من مختلف الهیئات عر   
 ،EXIMBANKاستشاریة الخزینة، استشاریة التجارة الخارجیة،  ،KOSGEB: التركیة مثل
HALKBANK.  تم تحدید تعریف للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة،  18/11/2005وبتاریخ

ألوروبي، وعلى حسب هذا التعریف فان خصائصها وتصنیفاتها تناسبا مع معاییر االتحاد ا
عامل، وحصیلة المبیعات السنویة أو المیزانیة المالیة ال  250كل مؤسسة تستخدم اقل من 

تركیة، وتصنف إلى مؤسسة مصغرة صغیرة ومتوسطة، واختصارها هو  لیرةملیون  25تتجاوز 
KOBI6

لرسمیة وأصبح تم تعدیل هذا التعریف في الجریدة ا 04/11/2012ولكن بتاریخ . 
   :كالتالي

  
  تعریف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في تركیا: 50الجدول 

  
 ,Hnade KARADAG, KOBİ’lerde Stratejik Finansal Yönetim Uygulamaları : المصدر

Büyüme ve Rekabetçilik: Bir Literatür İncelemesi, Muhasebe ve Finansman 

Dergisi, Temmuz 2014. S.174. 

  
وكباقي الدول تلعب المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في تركیا دورا مهما حیث تساهم في 
تحقیق التنمیة االقتصادیة من خالل تقلیص البطالة وخلق فرص العمل، خلق اقتصاد متوازن 

   .وتحقیق تنمیة اجتماعیة، باإلضافة إلى مرونتها وقدرة التأقلم مع كل الظروف االقتصادیة
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 250بلغ عدد المؤسسات التي تستخدم اقل من  2009سنة لات العمل السنویة حسب إحصائی
مؤسسة، أي أن هذه اإلحصائیات تمت على أساس معیار عدد العمال،  3.222.133 ـبعامل 

عامل ولكن حصیلة المبیعات  250وبالتالي قد تضم هذه المعطیات مؤسسات تستخدم اقل من 
سسة كبیرة، إال انه حسب اإلحصائیات التركیة إن وجدت أو میزانیتها المالیة قد تجعلها مؤ 

الجدول التالي یوضح عدد المؤسسات وفقا للقطاعات الرئیسیة  .باأللف 1تتجاوز فهي ال
من إجمالي  %99,9 ـومعیار عدد العمال، حیث قدرت نسبة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ب

كما قدرت نسبة . %95,62بنسبة عمال  9إلى  1المؤسسات واغلبها مصغرة أي تستخدم من 
یلیها ، 1.280.970اي ما یعادل  %82 ـالمؤسسات التي تنشط في قطاع التجارة والخدمات ب

مؤسسة، أما قطاع الفندقة والسیاحة فیحتل المرتبة  404492بما تمثل  %13 ـقطاع الصناعة ب
هذا المنطلق مؤسسة كبیرة، ومن  191مؤسسة صغیرة ومتوسطة، و 261676الثالثة بحوالي 

   .یمكن القول أن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تلعب دورا فعاال في تحقیق التنمیة السیاحیة
  

بلغت نسبة المستخدمین في قطاع المؤسسات  2011حسب هیئة اإلحصائیات التركیة لسنة 
 ـمن إجمالي الكتلة االجریة، وتحقق قیمة مضافة ب %53وتمثل  ،%76 ـالصغیرة والمتوسطة ب

  .%53,7وبلغ حجم االستثمار اإلنتاجي بها  ،53,3%
وتتوزع  %38,5 واردات بنسبة 2012حققت المؤسسات الصغیرة والمتوسطة حسب إحصائیات 

   :كاألتي
  ؛%6,2عمال بلغت وارداتها  9إلى  1المؤسسات المصغرة من  -
  ؛%14,3عامل وارداتها  49إلى  10المؤسسات الصغیرة من  -
  .%17,7عامل وارداتها  249إلى  50 المؤسسات المتوسطة منو  -

  
كما بلغت  .%61,4عامل فبلغت وارداتها  250أما المؤسسات الكبیرة والتي تشغل أكثر من 

   :وتتوزع كاآلتي %62,6 ـب 2012نسبة صادرات المؤسسات الصغیرة والمتوسطة سنة 
  ؛%20,6عمال بلغت صادراتها  9إلى  1المؤسسات ص وم من  -
  ؛%24,3عامل بلغت صادراتها  49إلى  10المؤسسات ص وم من  -
  .%17,9عامل بلغت صادراتها  249إلى  50المؤسسات المتوسطة من و  -

 قبلمن الصادرات المحققة من  %43.9حیث أن نسبة  .بالنسبة للمؤسسات الكبیرة %37.2و
أما الواردات فكانت  .لدول أسیا %42,2المؤسسات الصغیرة والمتوسطة موجهة ألوروبا، و

   .من الدول األسیویة %37.9منها من أوروبا و 51,2%
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   :المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في تركیاتحفیز واقع  )2-2  

یحظى قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في تركیا بدعم كبیر منذ مرحلة   
تقدیم دعم مادي للوكاالت السیاحیة التي لها القدرة وحتى  إنشاءها إلى غایة دخولها السوق

حیث وجدت لهذا الصدد عدة هیئات ومراكز سواء تابعة ، ب7ى جلب رحالت سیاحیة جویةعل
للدولة أو خاصة والتي تهتم بتحفیزها بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة إال أن اغلب هذه الحوافز 

مركز تدعیم وتطویر المؤسسات  :الهیئات هذه ویمكن ذكر بعض .موجهة من طرف الدولة
بنك التجارة  ،Turkiye Halk Bankasiالبنك الشعبي التركي  ،KOSGEBالصغیرة والمتوسطة 

، بنك األوقاف التركي، بنك القرض واالستثمار الصناعي ،EXIMBANKالخارجیة التركي 
، وزارة التعلیم وهیئة التعلیم العالي، وزارة الصناعة والتجارة، صندوق التامین على القروض

المركز الوطني ـ و مجلس الدولة للتخطیط، استشاریة التجارة، استشاریة الخزینة، وزارة المالیة
   .لإلنتاجیة

  

  :KOSGEBمركز تدعیم وتطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  -

 3624تم تأسیس رئاسة إدارة دعم وتطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بموجب قانون 
لمتوسطة من خالل رفع وذلك بهدف دعم وتطویر المؤسسات الصغیرة وا ،1990الصادر سنة 

الخ، حیث تقوم بتقدیم ...فعالیتها وقوتها التنافسیة وكذا دمجها في السوق االقتصادیة،
مجموعة من الخدمات البعض منها موجبة الدفع وأخرى ال یتوجب سدادها للمؤسسات 

عامل، وحصیلة المبیعات السنویة أو  250كل مؤسسة تستخدم اقل من (الصغیرة والمتوسطة 
اإلنتاجیة والخدمیة، ویمكن إیجاز أهم أدوارها ) تركیة لیرةملیون  40زانیة المالیة ال تتجاوز المی

8كاألتي
:  

تطویر التجارة االلكترونیة وأنظمة المعلومات حیث تهدف الى جعل المؤسسات  -
الصغیرة والمتوسطة تستعمل التكنولوجیا بنسبة اكبر مثل استعمال االنترنت، لكل 

  الخ؛ ...رونیةمؤسسة صفحة الكت
  ؛تقدیم الدعم التكنولوجي -
  ؛تقدیم الدعم المالي -
  ؛الدعم التكویني واالستشاري -
  ؛تقدیم الدعم في البحث عن األسواق -
  ؛تقدیم الدعم المالي والتقني في االنضمام إلى المعارض الدولیة -
  ؛الدعم التقني بالمسیرین والمهندسین -
   .ا فعالیات التعرف بهاوكذ دعم المؤسسات في تحقیق العالمة التجاریةو  -
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 :المؤسسات التي تستفید من الدعم كالتالي KOSGEBنسبة للقطاع السیاحي حددت لاوب

دور الشباب والمالجئ ، مواقع التخییم وباقي المواقع المخصصة لإلقامة القصیرة، الفنادق
طاعم الم، مواقع إقامة أخرى غیر مصنفة، مراكز االستراحة المخصصة للقوافل، الجبلیة

أنشطة وكاالت السفر ومنظمي الرحالت السیاحیة وغیرها من األنشطة ، و ومخابز الحلویات
   .المساعدة للسیاح غیر المصنفة

   :نذكر ،KOSGEBومن بین برامج الدعم المقدمة من طرف 
   ؛برنامج دعم مشاریع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة .1
  ؛الدعم العام .2
  ؛برنامج دعم المقاوالتیة .3
  ؛متعلق بفوائد القروضالدعم ال .4
  ةشئبرنامج دعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في إطار سوق المؤسسات الناو  .5

  

  :HALK BANKدعم  -

من بین الهیئات المدعمة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة نجد كذلك بنك القرض الشعبي 
الذي یهتم بتدعیم هذه المؤسسات منذ إنشاءه خاصة الصناعات  HALK BANKالتركي 

المصغرة والتقلیدیة، حیث یوفر إمكانیة تمویل المشاریع طویلة األجل كاإلنشاءات ومشاریع 
ملیون اورو، كذلك له دور في تمویل  25الف إلى  500التجدید بطاقة تمویل تتراوح بین 

أشهر وهذا في إطار  6ألف دوالر لمدة  600 ـصادرات المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ب
 3,8 ـبلغت حصة تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ب 2005ي سنة فف .تدعیم الصادرات

تركي وهذا یعني أن القسم األكبر للقروض خصصت لتمویل قطاع المؤسسات  لیرةملیار 
ألف قرض مصغر للصناعات  250وفرت  2005الصغیرة والمتوسطة، وفي نهایة سنة 

9المصغرة والتقلیدیة
.  

  

  :استشاریة التجارة الخارجیة -

وتهدف إلى رفع حصة صادرات المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من خالل الدعم والتسهیالت 
والتسویق، حیث ، Ar-Geالمالیة، وعلى وجه الخصوص الدعم المتعلق بالبحث والتطویر 

10مؤسسة 10000ملیون اورو موزعة على  70ما یقارب  2012بلغت نفقاتها سنة 
.  
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  :6342الدعم السیاحي في إطار قانون  -

والذي ال یزال إلى یومنا هذا  2634تم تطبیق قانون تشجیع السیاحة  1982ابتداءا من سنة 
والذي یضم عدة آلیات تحفیزیة تماشیا مع إمكانیات القطاع السیاحي وبالنظر إلى أهدافه إذ 
ال یمكن إنكار مدى أهمیة هذا القطاع في توفیر فرص العمل فهو قطاع كثیف العمالة وكذا 

وینص قانون تحفیز السیاحة  .همته الفعالة في االقتصاد من خالل عائدات النقد األجنبيمسا
فاألرض تلعب دورا مهما في تنفیذ  ،الخ...على، تامین األراضي، تخطیطها، 2634

االستثمارات وتعتبر من المصاریف األولیة لالستثمار، فتخفیض سعر األرض یعتبر تحفیزا 
أما بالنسبة لقرار دعم الدولة لالستثمارات، فهو یتعلق بالتخفیض  .جد مهم بالنسبة للمستثمر

، وهذا )خارج منطقة اسطنبول(نجوم فما فوق  3الضریبي بالنسبة الستثمارات الفنادق ذات 
حسب  %25إلى  10التخفیض متعلق بمعدل أو نسبة مساهمة االستثمار التي تتراوح ما بین 

   :الجدول
  یبیةالتخفیضات الضر : 60الجدول 

  
   .2016وزارة الثقافة والسیاحة التركیة،  :المصدر

  

  :تعریفة فواتیر المیاه، الغاز والكهرباء -

من قانون الدعم السیاحي، تدفع كل مؤسسة أو مستثمر یملك شهادة استثمار  16حسب المادة 
اعیة التابعة سیاحي اقل تعریفة لفواتیر المیاه، الغاز والكهرباء مقارنة بالمساكن والمناطق الصن

لمنطقة االستثمار، بحیث أن الفرق بین التعریفة العادیة والتعریفة المدعمة یدفع من طرف 
الخزینة وهذا في حالة عدم وجود أي دیون للمستثمر لدى مصلحة الضرائب أو هیئة التأمینات 

SSK.  
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  :تسهیالت االتصال -

ویة في تلبیة كل طلبات المستثمرین من قانون الدعم السیاحي تمنح األول 17حسب المادة 
   .والمؤسسات المتعلقة بوسائل االتصال كالهاتف وتیلكس

  

  :دعم استخدام الید العاملة األجنبیة -

من قانون الدعم السیاحي، وبتصریح من وزارة العمل ووزارة الضمان  18حسب المادة 
نب، ویمنح لها الدعم االجتماعي أن المؤسسات باستطاعتها استخدام خبراء ومهنیین أجا

   .والتحفیز مقابل ذلك
  

  :التركي للتجارة الخارجیة EXIMBANKإمكانیات االقتراض من بنك  -

دورا فعاال في تنشیط التجارة الخارجیة ورفع المخزون من العملة  EXIMBANKیلعب بنك 
علقة الصعبة من خالل السیاسة التحفیزیة والتدعیمیة للمستثمرین من خالل خدماته المت

بتنویع خدماته بهدف  البنكیقوم و  .بالتامین والضمان وخدمات قروض الصادرات كمتعهد
مسایرة متطلبات التنمیة االقتصادیة وألجل هذا یضع أیدي المستثمرین في قطاع السیاحة 

وكاالت  :حیث یستفید من هذه القروض كل من .بالعملة التركیة واألجنبیة” قروض السیاحة ”
المؤسسات السیاحیة ، و شركات النقل الجوي الخاصة، TURSABسفار العضو في السیاحة واأل

  .الخ ...التي تخدم السائح من إقامة، أكل وشرب، نقل، اإلعالن والتسویق خارج البلد
 

  :الدعم والتحفیز في إطار االنضمام إلى المعارض الدولیة -

ستراتیجیة السیاحة التركیة ، في إطار إ2634من قانون تحفیز االستثمار  13حسب المادة 
، والتي تهدف إلى احتالل مركزا ضمن الدول الخمسة األولى في قطاع السیاحة، وبناءا 2023

على ما سبق فانه تشجع وتدعم انضمام المؤسسات السیاحیة لكل التظاهرات السیاحیة الدولیة 
سیاحة بتغطیة جزء بهدف التسویق، اإلعالن والتعریف بالمنتج السیاحي، حیث تقوم وزارة ال

   .دوالر 20000وبحد أعلى ال یتجاوز  %50من تكالیف إیجار وتنظیم مكان العرض بنسبة 
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 : خاتمة  

أثبتت المؤسسات الصغیرة والمتوسطة نجا عتها في تحقیق التنمیة االقتصادیة   
لمتمیزة في واالجتماعیة، من خالل تجارب العدید من الدول النامیة والمتقدمة، وهذا لقدرتها ا

توفیر مناصب الشغل، وخلق الثروة مما یساعد على محاربة مشكلتین رئیسیتین تعاني منها 
   .خاصة الدول النامیة البطالة والفقر

  
من خالل دراستنا للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في تركیا ونختص بالذكر السیاحیة منها 

وهذا یدل على الدور الفعال  فالحظنا أنها تساهم بنسبة كبیرة من إجمالي المؤسسات
للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في تنمیة القطاع السیاحي والمتمثلة في الفنادق والموتیالت، 

، باإلضافة إلى ..مراكز التخییم واإلقامة قصیرة المدى، الوكاالت السیاحیة، المطاعم
ذلك من خالل مساهمتها في تخفیض حجم البطالة التي تعتبر من بین األهداف الرئیسیة و 

تضافر جهود الهیئات الحكومیة والخاصة وعلى وجه الخصوص مركز تطویر ودعم 
الذي یقدم الدعم المالي والتقني في مختلف  KOSGEBالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

   .المجاالت
  

كما یمكننا أن نستنتج أیضا أن السیاحة تعد منتوج كغیرها من المنتجات التي البد أن تتمیز 
من المواصفات الستقطاب الطلب علیها، لذلك یتوجب علینا أن نهتم بالمنتوج السیاحي  بجملة

الجزائري من خالل رسم خطة طویلة المدى تضم األهداف المراد الوصول إلیها مثلما اشرنا 
بالنسبة لتركیا حیث تسعى إلى احتالل المراتب الخمسة األولى  2023إلیه في خطة ماستر
ویلزم أن تشتمل هذه الخطة أیضا على اإلطار  .ابا للسیاح في العالمللدول األكثر استقط

القانوني والجبائي والمالي الذي من شانه تحسین مناخ االستثمار لتشجیع االستثمار المحلي 
   .واألجنبي
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